CẦN TRỢ GIÚP!
ĐỂ CHUYỂN ĐỔI DỊCH VỤ XE BUÝT.

Dịch vụ xe buýt địa phương là một phần thiết yếu trong hệ thống giao thông vận tải khu
vực Washington, D.C. Xe buýt giúp mọi người đi làm, đến trường, đến các cuộc hẹn thăm
khám y tế, đi mua sắm đồ đạc cho gia đình và kết nối với các tuyến tầu hỏa và sân bay. Xe
buýt đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều thách thức mang tính khó khăn
nhất của chúng ta: tắc nghẽn giao thông, khả năng có thể chi trả và tiếp cận cơ hội, môi
trường – bao gồm cả chất lượng không khí.
Các cải tiến mới đây về giao thông vận tải – như Lyft,
Uber, chia sẻ xe đạp, chia sẻ xe hơi, xe máy tay ga và
các cải tiến khác – cũng như những thay đổi trong
thói quen đi lại của mọi người đồng nghĩa với việc
giờ là lúc cần xem xét cách làm thế nào để xe buýt địa
phương có thể hoạt động hiệu quả hơn cho quý vị và
khu vực.
Quý Vị Có Thể Trợ Giúp Như Thế Nào?
Thực hiện khảo sát ngay hôm nay. Chúng tôi muốn
lắng nghe ý kiến đóng góp về cách dịch vụ xe buýt có
thể giúp quý vị, gia đình quý vị và khu dân cư của
quý vị! Phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để giúp
hệ thống xe buýt địa phương của quý vị trở thành
một lựa chọn đi lại tốt hơn.
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Hãy Tham Gia!
Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách quý vị có thể
tham gia, hãy truy cập:
www.BusTransformationProject.com
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